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Radiografia fondurilor și politicilor de tineret ale autorităților 
publice locale din România pentru perioada 2015-2019 

 

I. CUVÂNT ÎNAINTE 

Prezenta analiză își propune să pună sub lupă principalele politici de tineret adoptate și aplicate în ultimii 5 
ani (perioada 2015-2019) la nivelul tuturor municipiilor reședință de județ și județelor din România și 
vizează principalele 82 de autorități publice locale din toate colțurile țării. 

Demersul nostru este o continuare firească a proiectului “Tineri pentru democrație” din perioada 2015-2016, 
desfășurat la acea vreme în parteneriat cu Centrul pentru Politici Educaționale (CPEdu) și Consiliul 
Tineretului din România (CTR). Totuși, e bine de știut că prezentul document este redactat voluntar în cadrul 
SAR, fără să fie rezultatul vreunui proiect finanțat, având cumva la bază ideea mai veche a CTR de a 
monitoriza periodic politicile de tineret adoptate în toate colțurile țării. Noi doar am dus-o mai departe și 
dedicăm această radiografie tuturor organizațiilor și activiștilor de tineret care vor să pună presiune pe 
autoritățile publice locale astfel încât acestea să facă mai multe lucruri pentru tineri. 

II. CE AM ANALIZAT 
• Alocarea fondurilor dedicate activităților de tineret, care trebuie constituite anual din bugetul 

propriu pentru finanțarea activității de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică 
de și pentru tineret, precum și a unor activități de tineret de interes local, stabilite prin consultarea 
organizațiilor de tineret de pe raza unității administrativ-teritoriale respective - obligație prevăzută 
la art. 28 din Legea 350/2006 a tinerilor. Am analizat atât fondurile competiționale, care au putut fi 
accesate prin concurs de proiecte, cât și cele cheltuite de autoritățile publice fără concurs de proiecte, 
prin asocieri sau pentru acțiunile proprii. 

• Existența și înființarea structurilor de consultare a tinerilor la nivel local (consilii consultative pe 
probleme de tineret - CCPT) -  obligație prevăzută la articolele 10 și 28 alin. (2) din Legea 350/2006 
a tinerilor; 

• Adoptarea strategiei de tineret la nivel local ori dacă există intenții/demersuri în acest sens -  
recomandare prevăzută în Strategia națională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-
2020, aprobată prin H.G. 24/2015; 

• Amenajarea unui centru de tineret la nivel local ori dacă există intenții/demersuri în acest sens - 
recomandare prevăzută în Strategia națională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-
2020, aprobată prin H.G. 24/2015. 

Aceste patru componente ale politicii de tineret, fondurile, mecanismele de consultare, strategia și centrele 
de tineret, sunt principalele cerințe ale organizațiilor de tineret locale. 

Radiografia a fost realizată în baza datelor furnizate de cele 82 de autorități publice locale prin răspunsurile 
la solicitările în baza Legii 544/2001 a liberului acces la informațiile publice, trimise în două tranșe: ianuarie-
februarie 2018 pentru perioada 2015-2016-2017, respectiv octombrie-noiembrie pentru perioada 2018-
2019. De asemenea, au fost consultate informații puse la dispoziție din oficiu pe site-urile acestor instituții 
publice. 

  

Cristian Ghingheș 
coordonator proiecte @ Societatea Academică din România 

 

 



4 

 

III. CONCLUZII SUMARE ALE RADIOGRAFIEI 

Consiliile județene cărora le pasă cu adevărat de tineri pot fi numărate pe degetele de la mâini, fiind 10 la 
număr. Alba, Bacău, Harghita și Timiș sunt județele cele mai darnice cu tinerii prin politicile și fondurile de 

tineret puse la dispoziție.                

În eșalonul secund regăsim județele Buzău, Cluj, Covasna, Hunedoara, Sibiu, Suceava și Vrancea.           

La polul opus, cu zero interes pentru tinerii pe care îi reprezintă, punctăm județele Bihor, Brăila, Brașov, 
Călărași, Mehedinți, Olt, Tulcea și Vâlcea, o explicație fiind nu doar inacțiunea consiliilor județene, ci și lipsa 

unor mișcări de tineret active în aceste locuri.      

În ceea ce privește municipiile reședință de județ, fruntașe sunt Bacău și Timișoara, acestea bifând existența 
fondurilor de tineret, a consiliilor consultative, a strategiilor de tineret și a centrelor de tineret, exemplul de 
bună practică suprem fiind Timișoara, cu o mișcare de tineret care se organizează în cartiere în parteneriat 

cu autoritatea locală.                          

Aceste două orașe sunt urmate în clasamentul pozitiv de Cluj-Napoca și Iași.                     

Eșalonul următor este completat la mică distanță în ceea ce privește calitatea politicilor de tineret de Alba 
Iulia, Alexandria, Craiova, Deva, Reșița și Suceava.                 

Observăm o efervescență în reședințele de județ care au deținut titluri de Capitală a Tineretului din România, 
însă aceasta nu este neapărat o regulă dacă ne uităm la Baia Mare sau Constanța.  

Arad, Baia Mare, Bistrița, București, Piatra Neamț, Slobozia, Târgoviște și Târgu-Jiu sunt orașe în care 
se mai mișcă ceva pe zona de tineret, fie că vorbim de fonduri puse la dispoziție pentru activități de tineret, 
fie de intenții de realizare a unor strategii sau de amenajare a unor centre de tineret.           

Dacă aceste demersuri se concretizează, la următoarea analiză aceste orașe vor fi ieși din zona galbenă și vor 
intra în zona verde. 

Avem cazul particular al municipiului București, care a alocat Centrului de Tineret al Municipiului București, 
serviciu public aflat în subordinea Consiliului General, peste 52 de milioane de lei în ultimii 2 ani, aceste 
fonduri fiind administrate netransparent și nefiind puse la dispoziția organizațiilor prin proceduri 
competiționale. 

Lista municipiilor care nu dau deloc atenție sectorului de tineret cuprinde localitățile Botoșani, Călărași, 

Galați, Giurgiu, Ploiești, Sibiu și Târgu Mureș.      

 

IV. GRAFICE ȘI DATE – MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ 

La nivelul municipiilor reședință de județ, în perioada 2015-2019 au fost cheltuite fonduri 
însumând circa 50 de milioane de lei, dintre care 34 de milioane fiind alocate prin concursuri de proiecte, 
6 milioane prin finanțări directe, iar alte 6 milioane pentru acțiunile proprii ale Unităților Administrativ-
Teritoriale Municipale (UATM). Acestora li se adaugă zecile de milioane ale Centrului de Tineret al 
Municipiului București (CTMB), instituție de interes local care doar în ultimii 2 ani a beneficiat de alocări de 
peste 52 de milioane de lei. Astfel, suma se ridică la peste 100 de milioane de lei. 
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La capitolul politici de tineret locale, există doar 5 consilii consultative pe probleme de tineret (CCPT) 
active și funcționale, alte 6 fiind doar înființate fără a angrena tinerii în dezbateri periodice cu privire la 
deciziile autorității publice ce privesc tinerii. Un consiliu urmează să fie înființat la Cluj-Napoca, 4 UATM-uri 
afirmă că au un consiliu local simbolic al tinerilor, în timp ce majoritatea, 26 la număr, nu au și nici nu 
urmăresc să pună la dispoziție mecanisme oficiale de consultare cu tinerii. 

 

Doar două municipii au strategii locale de tineret, Bacău și Timișoara, altele 7 afirmând că există în strategia 
generală de dezvoltare obiective și măsuri privind tinerii. 4 strategii sunt în curs de realizare și aprobare, în 
timp ce alte 4 localități afirmă că au intenția de a demara procedurile în acest sens. Celelalte 24, adică marea 
majoritate dintre cele 41 de orașe analizate, nu au făcut alte precizări, de unde deducem că nu au în plan să 
abordeze strategic sectorul local de tineret. 

De asemenea, 7 municipii au centre de tineret proprii, 4 lucrează la realizarea lor, 6 intenționează să 
amenajeze astfel de spații, celelalte 24 afirmând că nu se află printre prioritățile autorităților locale. 

Municipiu Fonduri CCPT Strategie Centru Calificativ 
Alba Iulia ✓ ✓ În curs 0                
Alexandria ✓ 0 În curs În curs                
Arad ✓✓✓ 0 0 0           
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Bacău ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ 👍 👍 👍 👍 👍  
Baia Mare ✓✓✓ 0 În curs 0           
Bistrița ✓✓ 0 ✓ ✓           
Botoșani 0 0 0 0      
Brăila ✓ 0 0 0      
Brașov ✓ 0 0 0      
București ✓ ✓ 0 Serv. public           
Buzău ✓ 0 0 0      
Călărași 0 0 0 0      
Cluj-Napoca ✓✓✓ În curs ✓ În curs                     
Constanța ✓✓ ✓ 0 0      
Craiova ✓✓ ✓✓✓ În curs Angajament                 
Deva ✓✓ ✓ Intenție 0                
Dr. Tr. Severin ✓ 0 0 0      
Focșani ✓ 0 0 0      
Galați 0 0 0 0      
Giurgiu 0 0 0 0      
Iași ✓✓✓ ✓✓✓ În plan În plan                     
Miecurea Ciuc ✓✓ 0 0 0      
Oradea ✓ 0 0 ✓✓      
Piatra Neamț ✓✓ 0 ✓ ✓           
Pitești 0 0 Intenție Analiză      
Ploiești  0 0 0 0      
Râmnicu Vâlcea 0 0 0 În curs      
Reșița ✓ 0 ✓ ✓✓✓                
Satu Mare ✓✓ 0 0 0      
Sfântu Gheorghe ✓✓ ✓ 0 0      
Sibiu 0 0 0 0      
Slatina ✓ 0 0 Intenție      
Slobozia ✓ 0 ✓ În curs           
Suceava ✓✓ ✓✓✓ ✓ Bugetat                 
Târgoviște ✓✓ 0 Intenție 0           
Târgu Jiu ✓✓ 0 0 Intenție           
Târgu Mureș 0 0 0 0      
Timișoara ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ 👍 👍 👍 👍 👍 
Tulcea ✓✓ 0 ✓ 0      
Vaslui 0 ✓ 0 0      
Zalău ✓ 0 0 0      

 

V. GRAFICE ȘI DATE – CONSILIILE JUDEȚENE 

În ceea ce privește consiliile județene, sumele alocate activităților de tineret sunt considerabil mai 
mici față de cele ale municipiilor, cu cheltuieli totale de aproape 13 milioane lei: circa 7,7 milioane fonduri 
competiționale, doar 400 mii lei prin asocieri directe, restul de circa 5 milioane fiind alocate și cheltuite de 
instituțiile județene pentru acțiunile și evenimentele proprii. La acest capitol, CJ Vrancea a cheltuit 3 
milioame, iar Harghita 1 milion de lei, fiind urmare cu sume mici de Teleorman, Alba și Sălaj. Constatăm însă 
o diferență foarte mare în ceea ce privește alocarea și execuția fondurilor competiționale (11,2 milioane vs. 
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7,75 milioane), care scoate în evidență pe de o parte slaba capacitate administrativă a CJ-uri și pe de altă 
parte dezinteresul organizațiilor non-guvernamentale pentru aceste granturi publice în anumite județe. 

 

Peste jumătate dintre consiliile județene nu au nici forme oficiale de consultare cu tinerii (CCPT-uri), 
nici strategii de tineret, nici centre de tineret proprii. Mai precis, există doar două consilii consultative active, 
7 înființate dar nefuncționale, 1 (la Ilfov) fiind în curs de organizare după adoptarea strategiei de tineret. 
Doar două județe au strategii de tineret (Harghita și Timiș), 7 județe au inclus politici de tineret în strategia 
generală de dezvoltare, iar alte 6 afirmă că au strategii ori planuri de acțiune pentru tineri în plin proces de 
realizare. 

 

La capitolul centre de tineret situația este și mai precară: există un centru propriu la Constanța, dar 
administrat deficitar și nu în interesul tinerilor de către Consiliul Județean, iar alte 3 autorități județene au 
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intenția de a amenaja un spațiu dedicat tinerilor în viitorul apropiat (Alba, Gorj și Timiș). Restul fie au făcut 
trimitere la centrele Direcțiilor Județene de Sport și Tineret (DJST), fie au precizat că nu au în plan să pună la 
dispoziție o astfel de facilitate pentru tinerii din județ. 

Județ Fonduri CCPT Strategie Centru Calificativ 
Alba ✓ ✓ În curs În curs                
Arad ✓ 0 0 0      
Argeș 0 0 ✓ 0      
Bacău ✓✓ ✓ În curs 0                
Bihor 0 0 0 0      
Bistrița-Năsăud ✓ 0 0 0      
Botoșani ✓ 0 0 0      
Brăila 0 0 0 0      
Brașov 0 0 0 0      
Buzău ✓✓ ✓ 0 0           
Călărași 0 0 0 0      
Caraș Severin 0 0 ✓ 0      
Cluj ✓✓✓ 0 0 0           
Constanța 0 ✓ 0 ✓      
Covasna ✓✓ ✓ 0 0           
Dâmbovița ✓✓ 0 0 0      
Dolj ✓✓ 0 0 0      
Galați 0 0 În curs 0      
Giurgiu 0 0 0 0      
Gorj 0 0 0 Intenție      
Harghita ✓✓✓ 0 ✓✓✓ 0                
Hunedoara ✓✓✓ 0 0 0           
Ialomița 0 0 0 Spațiu CJE      
Iași ✓✓ 0 0 0      
Ilfov 0 În curs În curs 0      
Maramureș ✓✓ 0 0 0      
Mehedinți 0 0 0 0      
Mureș ✓✓ 0 0 0      
Neamț 0 ✓ ✓ 0      
Olt 0 0 0 0      
Prahova 0 0 În curs 0      
Sălaj ✓✓ 0 0 0      
Satu Mare 0 0 ✓ 0      
Sibiu ✓✓ ✓✓✓ În curs 0           
Suceava ✓✓ ✓✓✓ ✓ 0           
Teleorman ✓ 0 0 0      
Timiș ✓✓ 0 ✓✓✓ Intenție                 
Tulcea 0 0 0 0      
Vâlcea 0 0 ✓ 0      
Vaslui 0 0 ✓ 0      
Vrancea ✓ ✓ ✓ 0           
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AB 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA ALBA IULIA 
A înființat Consiliul Consultativ 
pe Probleme de Tineret 
(CCPT), cuprinde 5 organizații, 
însă ultima ședință a avut loc 
în septembrie 2018. 

CJ ALBA 
Există Consiliu Consultativ pe 
Probleme de Tineret (CCPT), 
are 10 membri, fără detalii 
despre întâlniri. 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA ALBA IULIA 
Strategia este în faza de studiu 
și elaborare. 

CJ ALBA 
În elaborare. 

ALBA/ALBA IULIA 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA ALBA IULIA 
- competițional: 0 lei 
- necompetițional: 458 mii (doar 49 mii lei în 2019, o treime față de 
2018) 
- acțiuni proprii: 1,68 milioane 
- total cheltuit: 2,14 milioane 

CJ ALBA 
- competițional: 0 lei 
- necompetițional: alocare de 100 mii lei în 2019, sumă necheltuită 
- acțiuni proprii: 198 mii 
- total cheltuit: 198 mii 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA ALBA IULIA 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ ALBA 
Se va stabili după finalizarea strategiei. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA ALBA IULIA 

               
CJ ALBA 
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AR 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA ARAD 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ ARAD 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA ARAD 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, 
precizând suplimentar că acest 
lucru nu ar fi de competența 
instituției. 
 
CJ ARAD 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

ARAD/ARAD 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA ARAD 
- competițional: 6,97 milioane alocate, execuție de 5,88 milioane 
- necompetițional: 0 lei 
- acțiuni proprii: 403 mii 
- total cheltuit: 6,29 milioane 

CJ ARAD 
- competițional: 231 mii 
- necompetițional: 0 
- total cheltuit: 231 mii 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA ARAD 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
PRIMĂRIA ARAD 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA ARAD 

          

CJ ARAD 
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AG 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA PITESTI 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ ARGES 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA PITESTI 
Există intenția adoptării unei 
strategii de tineret în viitorul 
apropiat. 
 
CJ ARGES 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar 
precizează că obiective și 
măsuri privind tinerii sunt 
incluse în strategia de 
dezvoltare a autorității 
publice. 

ARGES/PITESTI 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA PITESTI 
- 0 lei 

CJ ARGES 
- 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA PITESTI 
Amenajarea unui centru de tineret se află în stadiul de analiză. 
 
PRIMĂRIA ARGES 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA PITESTI 

     

CJ ARGES 
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BC 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA BACĂU 
Există Consiliul Consultativ pe 
Probleme de Tineret (CCPT) 
încă din februarie 2016, dar a 
fost funcționalizat abia în 
septembrie 2018, având în 
clipa de față doar 3 membri. 

CJ BACĂU 
A fost înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT), însă nu a fost 
convocat până în momentul de 
față. 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA BACĂU 
A fost aprobată prin HCL 
128/2019, dar nu există un 
compartiment desemnat să o 
implementeze și să 
monitorizeze aplicația 
acesteia. 
 
CJ BACĂU 
În curs de elaborare cu 
organizații ale tinerilor din 
județ, urmează să fie scoasă în 
dezbatere publică. 

BACĂU/BACĂU 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA BACĂU 
- competițional: 1,51 milioane alocat, 1,35 milioane execuție  
- necompetițional: 688 mii lei 
- total cheltuit: 2,04 milioane 

CJ BACĂU 
- competițional: 580 mii alocat, doar 223 mii lei executat 
- necompetițional: 0 
- total cheltuit: 223 mii 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA BACĂU 
Există un centru de tineret pe str. Vasile Alecsandri, administrat de 
municipalitate și pus la dispoziție organizațiilor de tineret în baza 
unui regulament adoptat prin dispoziție de primar. 
 
CJ BACĂU 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA BACĂU 

                         

CJ BACĂU 
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BH 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA ORADEA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ BIHOR 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA ORADEA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, 
precizând suplimentar că în 
actuala strategie de dezvoltare 
a orașului nu există direcții 
referitoare la tineri. 
 
CJ BIHOR 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

BIHOR/ORADEA 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA ORADEA 
- competițional: 0 lei 
- necompetițional: 0 lei 
- acțiuni proprii: 34 mii 
- total cheltuit: 34 mii 

CJ BIHOR 
- 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA ORADEA 
Sunt precizate The Spot – Centrul de Dezvoltare Educațională, Hub 
Digital Nation, dar și centrul DJST. 
 
CJ BIHOR 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA ORADEA 

     

CJ BIHOR 

     
 
 
 

 
 
 
 



14 
 

BN 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA BISTRITA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT) și precizează în 
mod eronat că Centrul 
Comunitar de Tineret și 
Consiliul Local al Tinerilor ar fi 
organisme reprezentative. 

CJ BISTRITA-NASAUD 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA BISTRITA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar 
precizează că obiective și 
măsuri privind tinerii sunt 
incluse în strategia de 
dezvoltare a autorității 
publice. 
 
CJ BISTRITA-NASAUD 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

BISTRITA-
NĂSĂUD/BISTRITA 

FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA BISTRITA 
- competițional: 254 mii (în scădere în 2019 față de 2018) 
- necompetițional: 0 lei 
- acțiuni proprii: 836 mii 
- total cheltuit: 1,09 milioane 

CJ BISTRITA-NASAUD 
- competițional: 35 mii (2018, 2019) 
- necompetițional: 0 
- total cheltuit: 35 mii 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA BISTRITA 
Centrul comunitar de tineret, unde au loc cursuri și meditații 
gratuite pentru elevi, dar și un cerc de robotică, întâlnirile CLT, 
workshopuri și alte activități. 
 
CJ BISTRITA-NASAUD 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret și îl menționează pe cel 
al municipalității. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA BISTRITA 

          
CJ BISTRITA-NASAUD 
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BT 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA BOTOSANI 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ BOTOSANI 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA BOTOSANI 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 
CJ BOTOSANI 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

BOTOSANI/BOTOSANI 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA BOTOSANI 
- 0 lei 

CJ BOTOSANI 
- competițional: 177 mii (111 mii cheltuiți) 
- necompetițional: 0 
- total cheltuit: 111 mii 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA BOTOSANI 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ BOTOSANI 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA BOTOSANI 

     
CJ BOTOSANI 
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BR 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA BRĂILA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ BRAILA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA BRAILA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar 
precizează fără vreo legătură o 
strategie culturală adoptată în 
2015. 
 
CJ BRAILA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

BRĂILA/BRĂILA 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA BRAILA 
- competițional: 0 lei 
- necompetițional: 88 mii lei 
- total cheltuit: 88 mii lei 

CJ BRAILA 
- 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA BRAILA 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ BRAILA 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA BRAILA 

     
CJ BRAILA 
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BV 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA BRASOV 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ BRASOV 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA BRASOV 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 
CJ BRASOV 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

BRASOV/BRASOV 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA BRASOV 
- competițional: 0 lei 
- necompetițional: 185 mii lei 
- total cheltuit: 185 mii lei 

CJ BRASOV 
- 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA BRASOV 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ BRASOV 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA BRASOV 

     
CJ BRASOV 
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BZ 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA BUZĂU 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ BUZĂU 
Există Consiliul Consultativ pe 
Probleme de Tineret (CCPT) și 
are 34 de membri, însă este 
dominat de reprezentanți ai 
unităților de învățământ, lucru 
contrar legii. 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA BUZĂU 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 
CJ BUZĂU 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

BUZĂU/BUZĂU 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA BUZĂU 
- competițional: 0 lei 
- necompetițional: 48 mii lei, cheltuiți doar 22 mii 
- total cheltuit: 22 mii 

CJ BUZĂU 
- competițional: 100 mii (prima alocare în 2019) 
- necompetițional: 248 mii (alocare în fiecare an) 
- total cheltuit: 348 mii 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA BUZĂU 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ BUZĂU 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA BUZĂU 

     

CJ BUZĂU 
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CL 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA CĂLĂRASI 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ CĂLĂRASI 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA CĂLĂRASI 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 
CJ CĂLĂRASI 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

CĂLĂRASI/CĂLĂRASI 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA CĂLĂRASI 
- 0 lei 

CJ CĂLĂRASI 
- 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA CĂLĂRASI 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ CĂLĂRASI 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA CĂLĂRASI 

     
CJ CĂLĂRASI 
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CS 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA RESITA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ CARAS-SEVERIN 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA RESITA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar 
precizează că obiective și 
măsuri privind tinerii sunt 
incluse în strategia de 
dezvoltare a autorității 
publice. 
 
CJ CARAS-SEVERIN 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar 
precizează că obiective și 
măsuri privind tinerii sunt 
incluse în strategia de 
dezvoltare a autorității 
publice. 

CARAS-SEVERIN/RESITA 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA RESITA 
- necompetițional: 127,5 mii lei 
- acțiuni proprii: 85,5 mii lei  
- total cheltuit: 213 mii lei 

CJ CARAS-SEVERIN 
- competițional: alocare de 5 mii lei în fiecare an, însă suma nu a fost 
scoasă la concurs pentru a fi executată 
- total cheltuit: 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA RESITA 
Este precizat Centrul de tineret Moniom, care are spațiu în 
administrare gratuită prin HCL. De asemenea, este prezentat Centrul 
de zi pentru consiliere și informare elevi, studenți și tineri din Aleea 
Tineretului, care este prezentat a fi funcțional începând cu 
octombrie 2019, dar nu poate fi găsită nicio referință online.  Există 
intenția înființării unui centru multifuncțional cu spații dedicate 
tinerilor în perioada 2019-2023. 
 
CJ CARAS-SEVERIN 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA RESITA 

               

CJ CARAS-SEVERIN 
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CJ 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT), dar ar urma să 
fie înființat în baza unui 
protocol încheiat în vara 
anului 2019. 

CJ CLUJ 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar 
precizează că obiective și 
măsuri privind tinerii sunt 
incluse în strategia de 
dezvoltare a autorității 
publice. 
 
CJ CLUJ 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

CLUJ/CLUJ-NAPOCA 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITĂTI DE TINERET 

PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA 
- competițional: 17,3 milioane 
- total cheltuit: 17,3 milioane 

CJ CLUJ 
- competițional: 3 milioane (2 milioane cheltuite) 
- total cheltuit: 2 milioane 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA 
Există planuri pentru deschiderea unui centru de tineret în martie 
2020 pe str. Iuliu Maniu nr. 1. 
 
CJ CLUJ 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA 

                    

CJ CLUJ 
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CT 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA CONSTANTA 
Înființat în 2016, printre 
primele din țară, CCPT 
Constanța nu s-a mai întrunit 
din martie 2017. Primăria 
Constanța afirmă în răspunsul 
oficial că CCPT nu ar exista, 
chiar dacă este înființat prin 
HCL. 

CJ CONSTANTA 
Există Consiliul Consultativ pe 
Probleme de Tineret (CCPT), 
însă nu a fost stabilită 
componența, deci organismul 
nu este funcțional. 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA CONSTANTA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, 
precizând suplimentar că acest 
lucru nu ar fi de competența 
instituției. 
 
CJ CONSTANTA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. Ar fi 
putut să menționeze minimal 
documentele de candidatură 
pentru Capitala Tineretului. 

CONSTANTA/CONSTANTA 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA CONSTANTA 
- competițional: alocare de 1,05 milioane, execuție de 355 mii lei 
- necompetițional: 0 lei 
- total cheltuit: 355 mii lei 

CJ CONSTANTA 
- competițional: 600 mii lei (câte 200 mii lei în fiecare an începând 
cu 2017, fond necheltuit în niciun an) 
- necompetițional: 0 
- total cheltuit: 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA CONSTANTA 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ CONSTANTA 
Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret “Jean Constantin”, 
realizat prin fonduri europene, dat în administrare Centrului 
Cultural Județean, dar folosit mai mult în scopuri comerciale. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA CONSTANTA 

     

CJ CONSTANTA 
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CV 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA SF. GHEORGHE 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ COVASNA 
Există un Consiliul Consultativ 
pe Probleme de Tineret 
(CCPT), dar CJ face trimitere 
către un link al DJST. 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA SF. GHEORGHE 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, 
menționând însă că are o 
strategie de finanțare 
destinată sectorului ONG. 
 
CJ COVASNA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

COVASNA/SF. GHEORGHE 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA SF. GHEORGHE 
- competițional: 500 mii lei cheltuiți 
- necompetițional: 118 mii lei 
- acțiuni ale municipalității: 142 mii 
- total cheltuit: 760 mii lei 

CJ COVASNA 
- competițional: 461 mii lei cheltuiți 
- total cheltuit: 461 mii lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA SF. GHEORGHE 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ COVASNA 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA SF. GHEORGHE 

     

CJ COVASNA 
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DB 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA TÂRGOVISTE 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ DÂMBOVITA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA TÂRGOVISTE 
Are în vedere realizarea unei 
strategii pentru “participarea 
activă a tinerilor la viața 
economică, socială, culturală și 
politică a municipalității”. 
 
CJ DÂMBOVITA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

DÂMBOVITA/TÂRGOVISTE 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA TÂRGOVISTE 
- competițional: alocare de 300 mii, execuție de 228 mii 
- necompetițional: 30 mii 
- total cheltuit: 258 mii lei 

CJ DÂMBOVITA 
- competițional: alocare de 475 mii, execuție de 332 mii 
- necompetițional: 0 
- total cheltuit: 332 mii 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA TÂRGOVISTE 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ DÂMBOVITA 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA TÂRGOVISTE 

          

CJ DÂMBOVITA 
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DJ 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA CRAIOVA 
Înființat recent, CCPT al mun. 
Craiova cuprinde 22 de 
organizații. 

CJ DOLJ 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA CRAIOVA 
A fost anunțată realizarea unei 
strategii în contextul 
candidaturii la titlul de 
Capitala Tineretului din 
România. 
 
CJ DOLJ 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

DOLJ/CRAIOVA 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA CRAIOVA 
- competițional: 100 mii lei (începând din 2019) 
- total cheltuit: 100 mii lei 

CJ DOLJ 
- competițional: execuție de 78,5 mii din 150 mii lei alocați 
- total cheltuit: 78,5 mii lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA CRAIOVA 
Se angajează în marja candidaturii să înființeze un centru de tineret, 
dar și un hub pentru dezvoltarea industriilor creative. 
 
CJ DOLJ 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA CRAIOVA 

                

CJ DOLJ 
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GL 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA GALATI 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ GALATI 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA GALATI 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 
CJ GALATI 
Se lucrează la noua strategie 
de dezvoltare a județului, care 
va integra și obiective pentru 
tineret. 

GALATI/GALATI 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA GALATI 
- 0 lei 

CJ GALATI 
- 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA GALATI 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ GALATI 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret, scuzându-se invocând 
Legea 333/2006 privind înființarea centrelor de informare și 
consiliere pentru tineri. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA GALATI 

     
CJ GALATI 
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GR 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA GIURGIU 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ GIURGIU 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA GIURGIU 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, 
 
CJ GIURGIU 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

GIURGIU/GIURGIU 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA GIURGIU 
- 0 lei 

CJ GIURGIU 
- 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA GIURGIU 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ GIURGIU 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA GIURGIU 

     
CJ GIURGIU 
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GJ 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA TÂRGU JIU 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ GORJ 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA TÂRGU JIU 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 
CJ GORJ 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

GORJ/TÂRGU JIU 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA TÂRGU JIU 
- competițional: 445 mii lei alocați, dintre care au fost cheltuiți doar 
177 mii lei; 
- necompetițional: 0 lei 
- total cheltuit: 177 mii lei 

CJ GORJ 
- 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA TÂRGU JIU 
Există intenția realizării unui centru de tineret din partea autorității 
publice locale. 
 
CJ GORJ 
Înființarea unui astfel de centru va face obiectul unei analize 
riguroase. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA TÂRGU JIU 

          

CJ GORJ 
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HR 

CONSULTARE 

PRIMĂRIA MIERCUREA CIUC 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ HARGHITA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA MIERCUREA CIUC 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 
CJ HARGHITA 
Este unul dintre puținele 
județe cu o strategie de tineret 
adoptată. 

HARGHITA/MIERCUREA CIUC 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA MIERCUREA CIUC 
- competițional: 279 mii lei cheltuiți 
- total: 279 mii lei 

CJ HARGHITA 
- competițional: alocare de 1,17 milioane, execuție de 883 mii lei 
- acțiuni proprii: 1,07 milioane 
- total cheltuit: 1,95 milioane 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA MIERCUREA CIUC 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ HARGHITA 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA MIERCUREA CIUC 

     

CJ HARGHITA 
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HD 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA DEVA 
Consiliul Consultativ pe 
Probleme de Tineret (CCPT) a 
fost înființat și are 3 membri, 
acestea fiind nu organizații, ci 
persoane. 

CJ HUNEDOARA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA DEVA 
Are în vedere elaborarea și 
implementarea unei strategii 
de tineret. 
 
CJ HUNEDOARA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

HUNEDOARA/DEVA 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA DEVA 
- competițional: 260 mii lei; 
- total: 260 mii 

CJ HUNEDOARA 
- competițional: 1,01 milioane 
- total: 1,01 milioane lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA DEVA 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret și indică DJST. 
 
CJ HUNEDOARA 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA DEVA 

               

CJ HUNEDOARA 
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IL 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA SLOBOZIA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ IALOMITA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT), în ciuda 
faptului că în anul 2018 
promitea acest lucru. 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA SLOBOZIA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar 
precizează că obiective și 
măsuri privind tinerii sunt 
incluse în strategia de 
dezvoltare a autorității 
publice. 
 
CJ IALOMITA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

IALOMITA/SLOBOZIA 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA SLOBOZIA 
- competițional: 0 lei 
- necompetițional: 43 mii lei cheltuiți 
- total cheltuit: 43 mii lei 

CJ IALOMITA 
- competițional: 0 lei cheltuiți, chiar dacă alocarea a fost de 30 mii 
(2018 și 2019) 
- total cheltuit: 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA SLOBOZIA 
După preluarea Cinema Ialomița, municipalitatea afirmă că în acest 
spațiu va funcționa centrul pentru tineret. 
 
CJ IALOMITA 
Nu are, dar menționează că pus la dispozitie catre Consiliul Județean 
al Elevilor un spațiu de desfășurare a activitatilor la Centrul Cultural 
Ionel Perlea din Slobozia. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA SLOBOZIA 

          

CJ IALOMITA 
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IS 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA IASI 
Există și funcționează Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ IASI 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA IASI 
Este în plan realizarea 
strategiei de tineret, în 
perioada 2019-2020, în 
contextul Capitalei Tineretului. 
 
CJ IASI 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

IASI/IASI 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA IASI 
- competițional: 3,16 milioane lei execuție 
- total cheltuit: 3,16 milioane 

CJ IASI 
- competițional: 400 mii lei alocați, cheltuiți doar 123 mii lei 
- necompetițional: 28 mii lei 
- total cheltuit: 152 mii lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA IASI 
Există direcție strategică în candidatura pentru Capitala Tineretului 
referitoare la crearea unui centru de tineret. 
 
CJ IASI 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA IASI 

                    

CJ IASI 
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IF+B 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA BUCURESTI 
Există înființat, are zeci de 
organizații în componență, 
însă detalii despre ultima 
întâlnire datează din anul 
2017. 

CJ ILFOV 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT), dar va fi 
constituit după aprobarea 
Strategiei pentru Tineret a jud. 
Ilfov. 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA BUCURESTI 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 
CJ IFLOV 
În curs de aprobare și de 
finalizare. 

ILFOV/BUCURESTI 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA BUCURESTI 
- competițional: 0 lei 
- necompetițional: 404 mii lei 
- peste 51,8 milioane de lei au fost alocați în ultimii doi ani pentru 
funcționarea și activității Centrului de Tineret al Municipiului 
București (CTMB), serviciu public de interes local aflat în 
subordinea Consiliului General; 
- total cheltuit: 52,26 milioane lei 

CJ ILFOV 
- 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA BUCURESTI 
Există ca serviciu public de interes local, nicidecum ca spațiu 
multifuncțional pentru tineri. 
 
CJ ILFOV 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA BUCURESTI 

          

CJ ILFOV 
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MM 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA BAIA MARE 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ MARAMURES 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA BAIA MARE 
Strategie în curs de 
definitivare, în contextul 
candidaturii la Capitala 
Europeană a Tineretului 2022. 
 
CJ MARAMURES 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

MARAMURES/BAIA MARE 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA BAIA MARE 
- competițional: 997 mii lei 
- necompetițional: 688 mii lei 
- acțiuni proprii: 2,1 milioane lei 
- total cheltuit: 3,7 milioane 

CJ MARAMURES 
- competițional: 883 mii  
- total cheltuit: 883 mii lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA BAIA MARE 
Există un centru, dar nu este al primăriei, ci al DJST Maramureș, 
gestionat prin parteneriat cu DEIS. Clubul Phoenix, care a fost 
menționat în contextul Capitalei Tineretului din România ca viitor 
centru de tineret, nu apare printre mențiunile autorității locale.  
 
CJ MARAMURES 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret și este indicat centrul 
DJST. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA BAIA MARE 

          

CJ MARAMURES 
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MH 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA DR. TURNU 
SEVERIN 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ MEHEDINTI 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA DR. TURNU 
SEVERIN 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 
CJ MEHEDINTI 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

MEHEDINTI/DR. TURNU SEVERIN 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA DR. TURNU SEVERIN 
- competițional: 0 lei 
- necompetițional: 156 mii 
- acțiuni proprii: 129 mii 
- total cheltuit: 285 mii 

CJ MEHEDINTI 
- competițional: 100 mii alocați, neexecutați prin concurs de 
proiecte 
- total cheltuit: 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA DR. TURNU SEVERIN 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ MEHEDINTI 
Centrul de Tineret Drobeta, administrat de DJST, în parteneriat cu 
Asociatia Română de Consiliere și Sprijin, în cadrul programului P1 
al Ministerului Tineretului și Sportului. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA DR. TURNU SEVERIN 

     

CJ MEHEDINTI 
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MS 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA TÂRGU MURES 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ MURES 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA TÂRGU MURES 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 
CJ MURES 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

MURES/TÂRGU MURES 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA TÂRGU MURES 
- competițional: alocare de 250 mii lei în 2019, fonduri nescoase la 
concurs 
- total cheltuit: 0 lei 

CJ MURES 
- competițional: 239 mii din cei 300 mii lei alocați 
- total cheltuit: 239 mii lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA TÂRGU MURES 
Menționează centrul AXIS al DJST. 
 
CJ MURES 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA TÂRGU MURES 

     
 
CJ MURES 
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NT 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA PIATRA NEAMT 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ NEAMT 
Există Consiliu Consultativ pe 
Probleme de Tineret (CCPT), 
dar nu s-a mai întrunit din mai 
2017. 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA PIATRA NEAMT 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar 
precizează că obiective și 
măsuri privind tinerii sunt 
incluse în strategia de 
dezvoltare a autorității 
publice. 
 
CJ NEAMT 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

NEAMT/PIATRA NEAMT 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA PIATRA NEAMT 
- competițional: 183 mii lei 
- total cheltuit: 183 mii lei 

CJ NEAMT 
- competițional: alocare de 200 mii lei, 0 lei cheltuiți 
- total cheltuit: 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA PIATRA NEAMT 
Centrul Social Împreună funcționează pentru tinerii dezavantajați. 
Autoritatea are în plan realizarea unui centru multifuncțional în 
zona Subdarmănești - Cinema Cozla. 
 
CJ NEAMT 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA PIATRA NEAMT 

          

CJ NEAMT 
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OT 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA SLATINA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ OLT 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA SLATINA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 
CJ OLT 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 

OLT/SLATINA 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA SLATINA 
- competițional: 0 lei 
- necompetițional: 197 mii lei 
- total cheltuit: 197 mii 

CJ OLT 
- competițional: alocare de 16 mii, fără execuție 
- total cheltuit: 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA SLATINA 
Are în plan ca în viitorul apropiat să amenajeze un centru de tineret 
“în funcție de cerințele și prioritățile apărute”. 
 
CJ OLT 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA SLATINA 

     

CJ OLT 
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PH 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA PLOIESTI 
Nu a răspuns, dar nu a înființat 
Consiliul Consultativ pe 
Probleme de Tineret (CCPT). 

CJ PRAHOVA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT) și este 
menționată în răspuns în mod 
eronat Fundația Județeană 
pentru Tineret. 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA PLOIESTI 
Nu a răspuns, dar nu adoptat o 
strategie de tineret la nivel 
local. 
 
CJ PRAHOVA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar 
precizează că obiective și 
măsuri privind tinerii sunt 
incluse în viitoarea strategie 
de dezvoltare a autorității 
publice. 

PRAHOVA/PLOIESTI 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA PLOIESTI 
- 0 lei 

CJ PRAHOVA 
- 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA PLOIESTI 
Nu a răspuns, dar nu există centru de tineret la nivel local. 
 
CJ PRAHOVA 
Precizează că FJT Prahova are în lucru înființarea unui centru de 
tineret la nivel județean. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA PLOIESTI 

     
CJ PRAHOVA 
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SJ 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA ZALĂU 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT), 

CJ SĂLAJ 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA ZALĂU 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 
CJ SĂLAJ 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 

SĂLAJ/ZALĂU 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA ZALĂU 
- competițional: 0 lei 
- necompetițional: 19,5 mii lei 
- acțiuni proprii: 51,5 mii lei 
- total cheltuit: 71 mii 

CJ SĂLAJ 
- competițional: 289 mii lei 
- necompetițional: 8 mii lei 
- acțiuni proprii: 10 mii 
- total cheltuit: 308 mii lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA ZALĂU 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ SĂLAJ 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA ZALĂU 

     

CJ SĂLAJ 
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SM 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA SATU MARE 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ SATU MARE 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA SATU MARE 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 
CJ SATU MARE 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar 
precizează că obiective și 
măsuri privind tinerii sunt 
incluse în strategia de 
dezvoltare a autorității 
publice. 

SATU MARE/SATU MARE 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA SATU MARE 
- competițional: alocare de 480 mii lei, execuție de 400 mii lei 
- total cheltuit: 400 mii 

CJ SATU MARE 
- 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA SATU MARE 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ SATU MARE 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA SATU MARE 

     

CJ SATU MARE 
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SB 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA SIBIU 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

CJ SIBIU 
A fost înființat și funcționează 
Consiliul Consultativ pe 
Probleme de Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA SIBIU 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 
CJ SIBIU 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar 
precizează că obiective și 
măsuri privind tinerii vor fi 
incluse în viitoarea strategie 
de dezvoltare a autorității 
publice. 

SIBIU/SIBIU 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA SIBIU 
- 0 lei 

CJ SIBIU 
- competițional: 325 mii 
- total cheltuit: 325 mii lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA SIBIU 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ SIBIU 
Sunt menționate centele Aici și Rășinari, ambele ale DJST Sibiu. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA SIBIU 

     
CJ SIBIU 
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SV 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA SUCEAVA 
Există și este funcțional 
Consiliul Consultativ pe 
Probleme de Tineret (CCPT). 

CJ SUCEAVA 
Există și este funcțional 
Consiliul Consultativ pe 
Probleme de Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA SUCEAVA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar 
precizează că obiective și 
măsuri privind tinerii sunt 
incluse în strategia de 
dezvoltare a autorității 
publice. 
 
CJ SUCEAVA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar 
precizează că obiective și 
măsuri privind tinerii sunt 
incluse în strategia de 
dezvoltare a autorității 
publice. 

SUCEAVA/SUCEAVA 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA SUCEAVA 
- competițional: alocare de 300 mii lei, execuție de 128 mii 
- necompetițional: 577 mii lei 
- total cheltuit: 888 mii lei 

CJ SUCEAVA 
- competițional: 160 mii lei 
- total cheltuit: 160 mii lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA SUCEAVA 
A fost bugetat cu 450.000 lei în 2019, însă obiectivul nu a fost 
realizat. 
 
CJ SUCEAVA 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA SUCEAVA 

               

CJ SUCEAVA 
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TR 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA ALEXANDRIA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT), dar 
menționează existența unui 
Consiliu Local al Tinerilor. 

CJ TELEORMAN 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA ALEXANDRIA 
În proces de definitivare. 
 
CJ TELEORMAN 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar a 
menționat că va solicita 
Fundației pentru Tineret 
strategia și va analiza 
posibilitatea aplicarii ei în jud. 
Teleorman. 
 

TELEORMAN/ALEXANDRIA 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA ALEXANDRIA 
- competițional: 0 lei 
- necompetițional: 741,5 mii lei 
- acțiuni proprii: 764 mii lei 
- total cheltuit: 1,5 milioane lei 

CJ TELEORMAN 
- competițional: 0 lei 
- necompetițional: 94 mii 
- acțiuni proprii: 374 mii 
- total cheltuit: 468 mii lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA ALEXANDRIA 
În faza de finalizare, finanțat prin Compania Națională de Investiții. 
 
CJ TELEORMAN 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret.  

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA ALEXANDRIA 

               

CJ TELEORMAN 

     
 
 
 

 



45 
 

 

TM 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA TIMISOARA 
Există și funcționează CCPT cu 
o componență ce cuprinde zeci 
de organizații locale. 

CJ TIMIS 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA TIMISOARA 
Există o strategie de tineret, 
elaborată sub coordonarea 
Institutului Intercultural 
Timișoara. 
 
CJ TIMIS 
Realizată și aprobată în 2017, 
fiind monitorizată de Serviciul 
cultură, învățământ, minorități 
sport și culte. 

TIMIS/TIMISOARA 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA TIMISOARA 
- competițional: 2,6 milioane lei 
- total cheltuit: 2,6 milioane lei 

CJ TIMIS 
- competițional: alocare de 350 mii lei, execuție de 275 mii lei 
- total cheltuit: 275 mii lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA TIMISOARA 
Există mai multe centre de tineret sub coordonarea și la inițiativa 
FITT Timișoara. 
 
CJ TIMIS 
Precizează că se va avea în vedere înființarea la nivel judetean a 
unui centru “în functie de problematica pe care instiuția ar putea să 
o confrunte pe viitor”. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA TIMISOARA 

                         

CJ TIMIS 
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TL 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA TULCEA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT), 

CJ TULCEA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT), dar se 
menționează inutil Fundația 
Județeană pentru Tineret. 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA TULCEA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar 
precizează că obiective și 
măsuri privind tinerii sunt 
incluse în strategia de 
dezvoltare a autorității 
publice.  
 
CJ TULCEA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 

TULCEA/TULCEA 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA TULCEA 
- competițional: alocare de 180 mii lei, execuția fiind de 113 mii lei 
- total cheltuit: 113 mii lei 

CJ TULCEA 
- competițional: 0 lei 
- necompetițional: 10 mii lei 
- total cheltuit: 10 mii lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA TULCEA 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret, dar indică fără vreo 
legătură Fundația Județeană de Tineret Tulcea. 
 
CJ TULCEA 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA TULCEA 

     

CJ TULCEA 
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VL 

CONSULTARE 

PRIMĂRIA RÂMNICU VÂLCEA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT), 

CJ VÂLCEA 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA RÂMNICU VÂLCEA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 
CJ VÂLCEA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar 
precizează că obiective și 
măsuri privind tinerii sunt 
incluse în strategia de 
dezvoltare a autorității 
publice. 

VÂLCEA/RÂMNICU VÂLCEA 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA RÂMNICU VÂLCEA 
- 0 lei 

CJ VÂLCEA 
- competițional: 55 mii lei alocat, 0 cheltuit 
- total cheltuit: 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA RÂMNICU VÂLCEA 
Intentionează să amenajeze un centru de tineret în spațiile obtinute 
prin modernizarea Arenelor Traian, ce vor fi finalizate în martie 
2020. 
 
CJ VÂLCEA 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA RÂMNICU VÂLCEA 

     

CJ VÂLCEA 
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VS 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA VASLUI 
A înființat Consiliul Consultativ 
pe Probleme de Tineret 
(CCPT), însă este greșit 
organizat, componența 
bazându-se pe reprezentanții 
consiliilor școlare ale elevilor, 
nu pe cei ai organizațiilor de 
tineret. 

CJ VASLUI 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT). 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA VASLUI 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 
CJ VASLUI 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar 
precizează că obiective și 
măsuri privind tinerii sunt 
incluse în strategia de 
dezvoltare a autorității 
publice. 

VASLUI/VASLUI 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA VASLUI 
- 0 lei 

CJ VASLUI 
- 0 lei 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA VASLUI 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ VASLUI 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA VASLUI 

     

CJ VASLUI 
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VN 
CONSULTARE 

PRIMĂRIA FOCSANI 
Nu a înființat Consiliul 
Consultativ pe Probleme de 
Tineret (CCPT), dar face 
trimitere la Consiliul Local al 
Tinerilor. 

CJ VRANCEA 
A înființat Consiliul Consultativ 
pe Probleme de Tineret 
(CCPT), dar indică doar 3 
membri, aceia fiind 
reprezentanți ai Consiliului 
Județean. 

STRATEGIE 

PRIMĂRIA FOCSANI 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local. 
 
CJ VRANCEA 
Nu a adoptat și nici nu are în 
plan adoptarea unei strategii 
de tineret la nivel local, dar 
precizează că obiective și 
măsuri privind tinerii sunt 
incluse în strategia de 
dezvoltare a autorității 
publice. 
 
 

VRANCEA/FOCSANI 
FONDURI SI POLITICI DE TINERET | 2015-2019 

FONDURI PENTRU ACTIVITATI DE TINERET 

PRIMĂRIA FOCSANI 
- competițional: 0 lei 
- necompetițional: alocare de 60 mii, execuție de 17 mii lei 
- acțiuni proprii: 100 mii lei 
- total cheltuit: 117 mii 

CJ VRANCEA 
- competițional: 0 lei 
- acțiuni proprii: 3,09 milioane lei 
- total cheltuit: 3,09 milioane 

CENTRU DE TINERET 

PRIMĂRIA FOCSANI 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret. 
 
CJ VRANCEA 
Nu are în plan crearea unui centru de tineret, dar indica Centrul de 
tineret Focșani al DJST 

CALIFICATIV 

PRIMĂRIA FOCSANI 

     

CJ VRANCEA 
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SAR 
CONSULTARE 
Constituirea Consiliilor 
Consultative pe Probleme de 
Tineret (CCPT) prin hotărârea 
CJ/CL, după ce regulamentul 
de organizare și funcționare a 
fost dezbătut public, 
integrându-se sugestiile 
organizațiilor interesate. 
Ulterior, emiterea unui apel 
public pentru înscrierea în 
CCPT. Asigurarea 
secretariatului CCPT de către 
un compartiment al aparatului 
UAT. 

STRATEGII  

Demararea demersurilor 
pentru achiziționarea de 
servicii privind realizarea unei 
strategii de tineret la nivel 
local, cu respectarea tuturor 
studiilor și etapelor de 
consultare. 
 
Desemnarea unui 
compartiment care să se ocupe 
în mod special cu 
monitorizarea și aplicarea 
strategiei de tineret la nivelul 
municipiului/județului și 
evidențierea periodică a 
progresului pe website-ul UAT. 

RECOMANDĂRI 
SOCIETATEA ACADEMICĂ DIN ROMÂNIA 

FONDURI PENTRU ACTIVITĂTI DE TINERET 
- Crearea unei linii de finanțare separată doar pentru tineret (fără 
conexarea cu alte domenii precum sportul, cultura sau educația), 
care să fie scoasă la concurs, preferabil în mai multe sesiuni de 
finanțare pe an, în programul finanțărilor nerambursabile acordate 
în baza Legii 350/2005; 
- Încetarea practicii de a acorda către organizațiile non-
guvernamentale fonduri de la bugetul public prin 
asociere/parteneriat direct votat în Consiliul Local, care presupune 
decontarea ulterioară a fondurilor, încâlcându-se astfel Legea 
350/2005; 
- Alcătuirea unui calendar prealabil anual al activităților, împreună 
cu organizațiile non-guvernamentale; 
- Publicarea tuturor activităților și rezultatelor din proiectele 
finanțate pe website-ul UAT. 

CENTRE DE TINERET 

Amenajarea măcar a unui centru de tineret la nivel județean, dacă 
nu mai multe, după consultarea organizațiilor de tineret și a 
tinerilor, eventual în baza unei proceduri de bugetare participativă. 
 
Integrarea în rețeaua publică a centrelor de tineret, dacă acestea nu 
sunt deja puse la dispoziția tinerilor, a spațiilor fundațiilor județene 
pentru tineret, în special în județele în care patrimoniul acestora 
este folosit pentru activități comerciale și nu de tineret. 
 
Pentru UATM-urile cu posibilități financiare, realizarea unor centre 
comunitare de tineret în cartiere și organizarea acestora într-o rețea 
locală integrată. 






